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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

  

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai 

ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ 

trợ; Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 

Thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 (Chi tiết theo Biểu 

số 03 đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán năm 2022 

Đối với nhiệm vụ thực hiện dự toán ngân sách được giao năm 2022, lãnh 

đạo Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo với mục tiêu hoàn 

thành cao nhất: chi ngân sách nhà nước đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Công 

tác kế toán, thanh toán, quyết toán chi ngân sách được đảm bảo đúng quy định, 

đúng thời hạn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo đáp ứng tốt 

nhu cầu thiết thực phục vụ công việc chuyên môn của từng phòng, ban trong đơn 

vị. Đồng thời, lãnh đạo Văn phòng cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lồng ghép trong mọi hoạt động của cơ quan 

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCLĐ, thực hành tiết kiệm trong sử 

dụng các nguồn lực của cơ quan, tiết kiệm chi tiêu để tạo nguồn lực tài chính bổ 

sung thu nhập, cải thiện đời sống đối với CBCCLĐ.  

Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 như sau: 

Tổng chi ngân sách thực hiện năm 2022 là: 21.368,3 triệu đồng, trong đó: 

- Dự toán kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 9.068,9 triệu đồng, đạt 98,5% 

dự toán được giao, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm trước. 

- Dự toán kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 12.299,42 triệu đồng, đạt 

100% dự toán được giao; bằng 91,1% so cùng kỳ năm trước. (Chi tiết từng nội 

dung nhiệm vụ giao dự toán theo Biểu số 03 kèm Thông báo này). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo công khai theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính;  

- LĐ VP UBND tỉnh;              

- Các Phòng, ban, đơn vị; 

- Trung tâm TT (đăng trang TTĐT VP); 

- Lưu: VT, HCQT (PLH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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